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 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn den 7 december 2017, kl. 13.00-15:45  
 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L) ordförande 
Jeanette Loy (M) 
Annica Erlandsson (S) 
 

 
 

 
 

Ej tjg ersättare  
 

 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lars Bennersten, Förvaltningschef §§ 104–111 
Per Svensson, Förvaltningschef §§ 104–111 
Staffan Karlander, Kultur och fritidschef § 110 
Lena Hallgren, Förskolechef § 110 
Madelein Arnoldsson, Nämndsekreterare § 110  
 

 

 

Justerare 

 
 
Annica Erlandsson (S) 
 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 21 december kl. 08.05 

 

Sekreterare 

   

 Madelein Arnoldsson   
 

Ordförande 

   
 
 

 Mikael Sternemar (L)   
 

Justerare 

   

 Annica Erlandsson (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-12-21 – 2018-01-12 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UNAU § 104 
 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen utan ändringar. 
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UNAU § 105  UN 2017/126  

 
Drogsituationen i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott önskar få en samlad beskrivning över arbetet med 
drogsituationen i Sotenäs kommun.  
 
Förvaltningschef Lars Bennersten redovisar samverkan ANTD (alkohol, narkotika, tobak och 
dopning) i Sotenäs, för arbetsutskottet. I kommunens strategiska plan för folkhälsoarbetet står bland 
annat att arbetet ska inriktas på att motverka användning av tobak, alkohol, narkotika och 
dopningspreparat. Flera andra forum för samverkan redovisas.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott tar också del av Hälsorådets protokoll där polisen, IFO och en 
representant från fritidsgården haft en dialog rörande den nuvarande drogsituationen i Sotenäs. 
Kommunen och polisen har nyligen undertecknat ett samverkansavtal kring brottsförebyggande 
frågor där narkotika är ett prioriterat område. Samverkansformen kallas SSPF - samverkan mellan 
skola, socialtjänst, polis och fritid. 
 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande – Drogsituationen i kommunen, 2017-11-29 
• Samverkan ANTD i Sotenäs, november 2017 
• Utdrag protokoll Hälsorådet 2017-11-17 § 28 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-09 §99 

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 106  UN 2017/115   

 
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete – Överensstämmelse 
nationella prov och betyg 

Sammanfattning 

Ärendet har återremitterats till Utbildningsnämndens arbetsutskott för att utreda frågor om 
överensstämmelsen mellan nationella prov och betyg i svenska, matematik och engelska för åk 9. 
Arbetsutskottet har getts delegation att därefter godkänna sammanställningen av det Systematiska 
kvalitetsarbetet och skicka rapporten vidare till Kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Förvaltningschef Lars Bennersten besvarar frågorna efter genomgång av tabeller och prov av 
Sotenässkolans rektor.  
 
Beslutsunderlag 

• Klargörande runt nationella prov och betyg i årskurs 9 läsåret 2016/2017, 2017-12-04 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden, 2017-11-23 §105 
• Sammanställning systematiskt kvalitetsarbete, 2017-11-13 
• Tjänsteutlåtande, sammanställning systematiskt kvalitetsarbete, 2017-11-14 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av sammanställningen och har den som underlag för 
redovisning hur man genomfört sitt uppdrag för läsåret 2016/2017. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott skickar rapporten vidare till Kommunfullmäktige för 
kännedom. 
  

Skickas till 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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UNAU § 107  UN 2017/59 

 

Kränkande behandling 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Lars Bennersten har fått ett uppdrag angående kränkande behandling av 
Utbildningsnämndens arbetsutskott. Sotenässkolan och Hunnebostrands skola har arbetat med att 
förebygga kränkande behandling i enlighet med Utbildningsnämndens verksamhetsmål; 
”Nolltolerans mot droger, kränkande behandling, mobbning och klotter”.   
 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden, 2017-05-11 §69 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger Förvaltningschef Lars Bennersten i uppdrag att redovisa hur 
skolorna arbetat med kränkande behandling på Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2018-01-25.   

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UNAU § 108  UN 2017/30 

 

Språkbruk i skolan 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden efterfrågar en handlingsplan över arbetet med elevers språkbruk i skolan. 
Det har vid ett flertal tillfällen, både lokalt och i media, uppmärksammats att elever använder ett 
grovt språk. 
 
Skolorna är uppmärksamma på språkbruket bland sina elever och arbetar lokalt med detta. 
Skolorna på Smögen, i Hunnebostrand samt Bovallstrand har för närvarande ett samtalsklimat som 
gör att man är uppmärksam på språkbruket men lyfter andra prioriteringar just nu. 
På Sotenässkolan och på Kungshamns skola är det prioriterade mål som har redovisats i deras SKA-
rapporter och i den handlingsplan som Utbildningsnämnden fick när det gällde Skolenkäten våren  
2017. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande, språkbruk i skolan, 2017-11-28 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen och ger Förvaltningschef Per Svensson 
i uppdrag att följa upp och rapportera kring arbetet med språkbruket i skolan i samband med 
avstämning i systematiskt kvalitetsarbete på Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-08. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef Per Svensson 
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UNAU § 109  UN 2017/66  

 
Budget 2018 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Lars Bennersten presenterar ett förslag till internbudget 2018.  
 
 
Beslutsunderlag 

• Utbildningsnämndens förslag till internbudget 2018, 2017-11-22 
• Internbudget 2018 från ekonomiavdelningen, 2017-11-29 
• Personalbilaga 2018, 2017-11-28 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-09 §96 

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar av förslaget till 
internbudget 2018. Han får även i uppdrag att komplettera med internbudget för kommunal 
vuxenutbildning och gymnasieverksamhet för 2018. I underlaget till internbudget ska förändringar i 
barn- och elevantal finnas med. Uppgifterna redovisas och arbetet med internbudget fortsätter på 
sammanträdet med Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-25. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Ekonomen 
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UNAU § 110 
 

Information  

a. Information från Förvaltningschef, Lars Bennersten 

• Lägesrapport förskola  UN 2017/22              
Förvaltningschefen och Förskolechefen i Bovallstrand, Smögen och Väjern informerar om läget 
i förskolorna inför 2018.  

• Frisknärvaro är 59% och sjukfrånvaro 3,4% i november.  

• EU-projekt ”Skola för alla” 

• Utkast från revisionen Ernst&Young 
 

b. Information från Kultur och fritidschefen 

• Intresse för parkour  

• Kulturskolan 

• Remiss för bidragsnormer 

• Förändring i bidrag  

• Utställning på Mollbrinks konst med världsledande glaskonstnärer äger rum i helgen. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar Mollbrinks konst för ett gott samarbete under 
2017. Utbildningsnämndens arbetsutskott önskar Mollbrinks konst God jul! Och Gott nytt 
år! och ser fram emot fortsatt samarbete under 2018.  
 

c. Information, meddelanden och kurser 

• Nämndsekreteraren informerar om administrationen kring anmälningsärenden. Nya rutiner 
gäller från 2018.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Mollbrinks konst 
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UNAU § 111  KA 2017/1601  

 
Politik i kubik 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag från Förnyelseberedningen till Utbildningsnämnden för 
yttrande. Förslaget handlar om att anordna en Politik i kubik-dag för alla Sotenäs högstadieelever, 
någon gång under våren, innan valet 2018. 
 
Förnyelseberedningen anser att det är viktigt att kommunen anordnar en politisk dag för Sotenäs 
högstadieelever under våren 2018 och menar att frågan om att bjuda in politiska partier till skolan 
och till undervisningen blir särskilt aktuell inför allmänna val. I läroplanerna framgår att skolan har 
i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 
förbereda dem för att leva, arbeta och verka i samhället. Ett sätt att ge dem kunskap om det politiska 
systemet och dess förutsättningar är att låta förtroendevalda och andra partiföreträdare komma och 
berätta om sina tankar och erfarenheter. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Kommunstyrelsen, 2017-11-22 §228  
• Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-11-15 
• Skrivelse Förnyelseberedningen Politik i kubik 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att be Rektor på Sotenässkolan att ta fram ett 
förslag på hur en politisk dag skulle kunna se ut.  

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	Fastställande av dagordning
	UNAU § 105  UN 2017/126

	Drogsituationen i Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	UNAU § 106  UN 2017/115

	Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete – Överensstämmelse nationella prov och betyg
	Sammanfattning
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	UNAU § 107  UN 2017/59

	Kränkande behandling
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	UNAU § 108  UN 2017/30

	Språkbruk i skolan
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	UNAU § 109  UN 2017/66

	Budget 2018
	Sammanfattning
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	UNAU § 110

	Information
	a. Information från Förvaltningschef, Lars Bennersten
	b. Information från Kultur och fritidschefen
	c. Information, meddelanden och kurser
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	UNAU § 111  KA 2017/1601

	Politik i kubik
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till


